
: عورشملا مسا
: ةركفلا

: عورشملا تالخدمو صئاصخ
تادعملاو تالآلا

عقوملا
ةلماعلا ةوقلا

( علسلا ماخلا داوملا (
تاليهستلاو قفارملا

: عورشملا تاجرخم
ةمدخلا  / جتنملا

: ةيداصتقالاو ةيعامتجالا ةعفنملا

: ةيلاملا صئاصخلا مهأ
١٤،٧٥٠عورشملا ةفلكت
٢،٠٠٠لماعلا لاملا سأر

ىلوألا ةنسلا يف عقوتملا حبرلا
: رامثتسالا ىلع دئاعلا لدعم

١

ةيرامثتسالا صرفلا تاسارد ةرادإ ةريغصلا تآشنملا ةيمنتل ةدج زكرم -  ةدجب ةيعانصلا ةيراجتلا ةفرغلا - 

١،٧٢٩
%٢،٢٦

تايسبج ةعانص لمعم

ةتباثلا لوصألا ةفلكت٧٦،٥١٠
سيسأتلا تافورصم٥٩،٧٦٠

رعش ،سبج
ءام  ، ءابرهك

ةيسبج لاكشأ

.(...، ةفوجم تايسبج ،فقس طالب ،شينارك ،ةدمعأ تايسبجلا ةعانصل (  ( ةشرو لمعم ءاشنإ (

ةيودي ددع  ، سبجلل بلاوق
نارمعلا جراخ عبرم رتم ٧٠٠ نع لقت ال ةحاسم

ةلامع عورشملا ريدم + 

لاملا سأر دادرتسا ةرتف

٠

٥٠،٠٠٠

١٠٠،٠٠٠

١٥٠،٠٠٠

٢٠٠،٠٠٠

ةسماخلا ةنسلاةعبارلا ةنسلاةثلاثلا ةنسلاةيناثلا ةنسلاىلوألا ةنسلا٠

يدقنلا قفدتلا

عورشملا لام سأر



: تاضارتفالا
-١
-٢
-٣

: بولطملا
-١
-٢

-.( ةميكلا ،ميلستلا ديعاوم ،عيبلا دعب ام ةمدخ ،عقوملا ،عفدلا ةقيرط ،ةدوجلا ،راعسألا ةسفانملا عون (
-.( دجوت ال ،ةيوق ،ةفيعض ةسفانملا ةدش (
-( ؟ةريغ نع عورشملا زيمي اذام عورشملل ةيسفانتلا ايازملا (

-٣

ةيرامثتسالا صرفلا تاسارد ةرادإ ةريغصلا تآشنملا ةيمنتل ةدج زكرم -  ةدجب ةيعانصلا ةيراجتلا ةفرغلا - 

رمثتسملا نم بولطملاو ةساردلا اهيلع تينب يتلا تاضارتفالا

٢

: ةيحان نم ةسفانملا ىلع فرعتلا لاجم يف ةصاخ ةرغصم ةيقيوست ةسارد لمع

.(...، عقوملا صئاصخ ،ةلماعلا يديألا ،ةمدختسملا ةينقتلا ةرغصم ةينف ةسارد لمع (

. صاصتخالا باحصأ لاؤس نمو قوسلل ةرغصم ةسارد ىلع ينبم داريإلل جمانرب ضارتفا مت
ةمئاق ىلعأ يف ةحضوم ةيصخش تاعقوت ىلع ًءانب لخدلا ةمئاق يف يونسلاو يرهشلا داريإلا بسن ضارتفا مت 

. ةيدقنلا تاقفدتلا ةمئاق يف دقنلاب عيبلا نأ ضارتفا مت

. راعسألاو فيلاكتلاب ةصاخلا تانايبلا ثيدحت



لايرلاب ةميقلاتاداريإلا جمانرب
يونسلا داريإلا يلامجإةيرهشلا داريإلا يلامجإةدحولا ةميقةيرهشلا ةيمكلا

١٥٠،٠١٠،٠١،٥٠٠١٨،٠٠٠
١٠٠،٠٨٠،٠٨،٠٠٠٩٦،٠٠٠
٣٠٠،٠٣٠،٠٩،٠٠٠١٠٨،٠٠٠
٢٠٠،٠٢٥،٠٥،٠٠٠٦٠،٠٠٠
٢٠٠،٠٣٠،٠٦،٠٠٠٧٢،٠٠٠

٢٩،٥٠٠٣٥٤،٠٠٠

فيلاكتلا

ةيونسلا ةفلكتلا يلامجإةيرهشلا ةفلكتلا يلامجإةدحولا ةفلكتةيرهشلا ةيمكلا
٤٦٠١٢،٥٠٥،٧٥٠٦٩،٠٠٠
١،٦١٠٥،١٠٨،٢١١٩٨،٥٣٢

١٣،٩٦١١٦٧،٥٣٢

روجألاو بتاورلا
ةيونسلا بتاورلا يلامجإةيرهشلا بتاورلا يلامجإيرهشلا بتارلاددعلا

١٣،٠٠٠٣،٠٠٠٣٦،٠٠٠
٤١،٢٠٠٤،٨٠٠٥٧،٦٠٠

٧،٨٠٠٩٣،٦٠٠

تاراجيإلا
يرهشلا راجيإلا ةميقةيونسلا راجيإلا ةميق

١٥،٠٠٠١،٢٥٠
١٥،٠٠٠١،٢٥٠

ةيرادإلا فيراصملا
ةيرهشلا ةفلكتلاةيونسلا ةفلكتلا

١،٠٠٠٨٣
١،٢٠٠١٠٠
٦٠٠٥٠
٦٠٠٥٠
٣،٤٠٠٢٨٣

ةقاطلاو قفارملا فيلاكت
ةيونسلا ةفلكتلاةيرهشلا ةفلكتلا

١٢٠١،٤٤٠
٣٠٠٣،٦٠٠
٤٢٠٥،٠٤٠

ةيرامثتسالا صرفلا تاسارد ةرادإ ةريغصلا تآشنملا ةيمنتل ةدج زكرم -  ةدجب ةيعانصلا ةيراجتلا ةفرغلا - 

( مس٥٠ مس١١٢ *  فقس طالب (

لامع

تاداريإلا يلامجإ

مس٨٠ رطق فقس ةدرو

فيلاكتلاو تاداريإلا ةمئاق

( مس٢٢ م٢ *  سبج شينروك (
سبج ةدمعأ

ةمدخلا  / جتنملا

مس مس * ٢٨ فقس فوجم سبج ٥٥

يلامجإلا

تاظحالملصألا
عبرم رتم ٧٠٠ ةحاسمب ضرأ

يلامجإلا
لاوجو فتاه تافورصم

( يونس قيوست تافورصم (

تاظحالم
صيخارت موسر

دنبلا
( مجك سيك ٥٠  سبج سايكأ (

( مجك رعش (

( تايرتشملا ةميق وأ تاماخلا فيلاكت (

ءابرهكلا
يلامجإلا

يلامجإلا

دنبلا
هايملا

رتويبمكو ةيساطرقو ةيبتكم تاودأ

دنبلا

يلامجإلا

ةفيظولا
( عورشملا بحاص تاعيبم ريدم (



ةيونسلا ةفلكتلاةيرهشلا ةفلكتلا
١٣،٩٦١١٦٧،٥٣٢
٧،٨٠٠٩٣،٦٠٠
١،٢٥٠١٥،٠٠٠
٢٨٣٣،٤٠٠
٤٢٠٥،٠٤٠

٢٣،٧١٤٢٨٤،٥٧٢

١،١٨٦١٤،٢٢٩

٢٤،٩٠٠٢٩٨،٨٠١

ليغشتلا فيلاكت يلامجإ نم يطايتحإ (٥%) 
يطايتحإلا ةيليغشتلا فيلاكتلا يلامجإ + 

ليغشتلا فيلاكت
( كالهإلا ادعام )

دنبلا
( تايرتشملا ةميق وأ تاماخلا فيلاكت (

روجألاو بتاورلا
تاراجيإلا

ةيرادإلا فيراصملا
ةقاطلاو قفارملا فيلاكت

عوم ا



ةلوادتملا لوصألا
ةفلكتلا

١٤،٩٤٠
١٤،٩٤٠

٠
٢٩،٨٨٠

٠
٥٩،٧٦٠

ةتباثلا لوصألا
تادعملاو تالآلا

تاظحالمةيونسلا كالهإلا ةميقيونسلا كالهإلا ةبسنةفلكتلا يلامجإرعسلاةيمكلادنبلا
١٠٢٠٠%١٠٢٠٠٢،٠٠٠شينروك سبج بلاوق

١٠١٢٠%٣٤٠٠١،٢٠٠دوماع بلاوق
١٠٧٥%٣٢٥٠٧٥٠فقس طالب بلاوق
١٠٢٢٠%١١٢٠٠٢،٢٠٠فقس ةدرو بلاوق
١٠١٥%١١٥٠١٥٠سبج فوجم بلاق

١٠٧٠٠%١٧،٠٠٠٧،٠٠٠سبج طالخ
١٥٩٠%٦١٠٠٦٠٠ءام ليمارب
٢٠٤٠%١٠٢٠٢٠٠فيظنت شرف

٢٠٥٠%٥٥٠٢٥٠راشنم
١٥٦٠%٢٢٠٠٤٠٠ديدح تالواط

١٤،٧٥٠١٥٧٠يلامجإلا

يرهشلا كالهالايونسلا كالهالاةفلكتلا
١٤،٧٥٠١،٥٧٠١٣١

١٤،٧٥٠١،٥٧٠١٣١

سيسأتلا تافورصم
ةفلكتلا

٢،٠٠٠
٢،٠٠٠

ةميقلا
٥٩،٧٦٠
١٤،٧٥٠
٢،٠٠٠
٧٦،٥١٠

ةيرامثتسالا صرفلا تاسارد ةرادإ ةريغصلا تآشنملا ةيمنتل ةدج زكرم -  ةدجب ةيعانصلا ةيراجتلا ةفرغلا - 

ةلوادتملا لوصألا
( لماعلا لاملا سأر ) 

دنبلا
ةيدقن

ممذ
نونيدم

هعاونأب نوزخم
ىرخأ ةلوادتم موصأ

يلامجإلا

ةيليصفتلا موصخلاو لوصألا ةمئاق

يلامجإلا

دنبلا
ىرخأ سيسأت تافورصم

رمثتسملا لاملا سأر

دنبلا
ةلوادتم لوصأ

ةتباث لوصأ

عوم ا
سيسأت تافورصم

دنبلا

ةتباثلا لوصألا
يلامجإلا

تادعملاو تالآلا

ةيونسلا ليغشتلا فيلاكت نم  %١٠
٠

( ةيضرف باسحلا ةقيرط (
ةيونسلا ليغشتلا فيلاكت نم  %٥
ةيونسلا ليغشتلا فيلاكت نم  %٥

٠



ةميقلاليصفت
٦،٥١٠ليومتلا ةميق
٧٠،٠٠٠ضرقلا ةميق
٣دادسلا تاونس ددع

ضرقلا ةميق
٥دادسلا تاونس ددع
يراجتلا ةمدخلا ةبسن

ةيكلملا قوقحو موصخلا

دنبلا
يصخش ليومت

نسح ضرق

يراجت كنب ضرق



ةنسلا ١٢٣٤٥٦٧٨٩١٠١١١٢١رهشلا
_٨٠%٨٠%٨٠%٧٠%٧٠%٧٠%٦٥%٦٥%٦٠%٦٠%٥٥%٥٠%ةيجاتنإلا ةقاطلا

١٤،٧٥٠١٦،٢٢٥١٧،٧٠٠١٧،٧٠٠١٩،١٧٥١٩،١٧٥٢٠،٦٥٠٢٠،٦٥٠٢٠،٦٥٠٢٣،٦٠٠٢٣،٦٠٠٢٣،٦٠٠٢٣٧،٤٧٥تاداريإلا

( تادودرمو جيورتلا مصخ )١٤٨١٦٢١٧٧١٧٧١٩٢١٩٢٢٠٧٢٠٧٢٠٧٢٣٦٢٣٦٢٣٦٢،٣٧٥

( عيبلا تالومع )١٤٨١٦٢١٧٧١٧٧١٩٢١٩٢٢٠٧٢٠٧٢٠٧٢٣٦٢٣٦٢٣٦٢،٣٧٥

١٤،٤٥٥١٥،٩٠١١٧،٣٤٦١٧،٣٤٦١٨،٧٩٢١٨،٧٩٢٢٠،٢٣٧٢٠،٢٣٧٢٠،٢٣٧٢٣،١٢٨٢٣،١٢٨٢٣،١٢٨٢٣٢،٧٢٦تاداريإلا يفاص

فيلاكتلا
( تايرتشملا ةميق وأ ٦،٩٨١٧،٦٧٩٨،٣٧٧٨،٣٧٧٩،٠٧٥٩،٠٧٥٩،٧٧٣٩،٧٧٣٩،٧٧٣١١،١٦٩١١،١٦٩١١،١٦٩١١٢،٣٨٦تاماخلا ةفلكت (

٧،٨٠٠٧،٨٠٠٧،٨٠٠٧،٨٠٠٧،٨٠٠٧،٨٠٠٧،٨٠٠٧،٨٠٠٧،٨٠٠٧،٨٠٠٧،٨٠٠٧،٨٠٠٩٣،٦٠٠روجألاو بتاورلا

١،٢٥٠١،٢٥٠١،٢٥٠١،٢٥٠١،٢٥٠١،٢٥٠١،٢٥٠١،٢٥٠١،٢٥٠١،٢٥٠١،٢٥٠١،٢٥٠١٥،٠٠٠تاراجيإلا

٢٨٣٢٨٣٢٨٣٢٨٣٢٨٣٢٨٣٢٨٣٢٨٣٢٨٣٢٨٣٢٨٣٢٨٣٣،٤٠٠ةيرادإلا فيراصملا

٤٢٠٤٢٠٤٢٠٤٢٠٤٢٠٤٢٠٤٢٠٤٢٠٤٢٠٤٢٠٤٢٠٤٢٠٥،٠٤٠ةقاطلاو قفارملا فيلاكت

١٣١١٣١١٣١١٣١١٣١١٣١١٣١١٣١١٣١١٣١١٣١١٣١١،٥٧٠لوصألا كالهإ

١٦،٨٦٥١٧،٥٦٣١٨،٢٦١١٨،٢٦١١٨،٩٥٩١٨،٩٥٩١٩،٦٥٧١٩،٦٥٧١٩،٦٥٧٢١،٠٥٣٢١،٠٥٣٢١،٠٥٣٢٣٠،٩٩٦فيلاكتلا يلامجإ

٥٨٠٥٨٠٥٨٠٢،٠٧٥٢،٠٧٥٢،٠٧٥١،٧٢٩-١٦٧-١٦٧-٩١٥-٩١٥-١،٦٦٢-٢،٤١٠ليغشتلا حبر يلامجإ

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

٥٨٠٥٨٠٥٨٠٢،٠٧٥٢،٠٧٥٢،٠٧٥١،٧٢٩-١٦٧-١٦٧-٩١٥-٩١٥-١،٦٦٢-٢،٤١٠ةاكزلا لبق حبرلا يفاص

ةاكزلا

٥٨٠٥٨٠٥٨٠٢،٠٧٥٢،٠٧٥٢،٠٧٥١،٧٢٩-١٦٧-١٦٧-٩١٥-٩١٥-١،٦٦٢-٢،٤١٠حبرلا يفاص

ىلوألا ةنسلل عقوتملا لخدلا ةمئاق
الغرفة التجاریة الصناعیة بجدة - مركز جدة لتنمیة المنشآت الصغیرة - إدارة دراسات الفرص االستثماریة



تاونس سمخل عقوتملا لخدلا ةمئاق
١٢٣٤٥ةنسلا

١٠٠%٩٥%٩٠%٨٥%_ةيجاتنإلا ةقاطلا

٢٣٧،٤٧٥٣٠٠،٩٠٠٣١٨،٦٠٠٣٣٦،٣٠٠٣٥٤،٠٠٠تاداريإلا

( تادودرمو جيورتلا مصخ )٢،٣٧٥٣،٠٠٩٣،١٨٦٣،٣٦٣٣،٥٤٠

( عيبلا تالومع )٢،٣٧٥٣،٠٠٩٣،١٨٦٣،٣٦٣٣،٥٤٠

٢٣٢،٧٢٦٢٩٤،٨٨٢٣١٢،٢٢٨٣٢٩،٥٧٤٣٤٦،٩٢٠تاداريإلا يفاص

فيلاكتلا

( تايرتشملا ةميق وأ ١١٢،٣٨٦١٤٢،٤٠٢١٥٠،٧٧٩١٥٩،١٥٥١٦٧،٥٣٢تاماخلا ةفلكت (

٩٣،٦٠٠٩٣،٦٠٠٩٣،٦٠٠٩٣،٦٠٠٩٣،٦٠٠روجألاو بتاورلا

١٥،٠٠٠١٥،٠٠٠١٥،٠٠٠١٥،٠٠٠١٥،٠٠٠تاراجيإلا

٣،٤٠٠٣،٤٠٠٣،٤٠٠٣،٤٠٠٣،٤٠٠ةيرادإلا فيراصملا

٥،٠٤٠٥،٠٤٠٥،٠٤٠٥،٠٤٠٥،٠٤٠ةقاطلاو قفارملا فيلاكت

١،٥٧٠١،٥٧٠١،٥٧٠١،٥٧٠١،٥٧٠لوصألا كالهإ

٢٣٠،٩٩٦٢٦١،٠١٢٢٦٩،٣٨٩٢٧٧،٧٦٥٢٨٦،١٤٢فيلاكتلا يلامجإ

١،٧٢٩٣٣،٨٧٠٤٢،٨٣٩٥١،٨٠٩٦٠،٧٧٨ليغشتلا حبر يلامجإ

٠٠٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

١،٧٢٩٣٣،٨٧٠٤٢،٨٣٩٥١،٨٠٩٦٠،٧٧٨ةاكزلا لبق حبرلا يفاص

ةاكزلا

١،٧٢٩٣٣،٨٧٠٤٢،٨٣٩٥١،٨٠٩٦٠،٧٧٨حبرلا يفاص

ةيرامثتسالا فيلاكتلا  / ٧٩،٤٤%٦٧،٧١%٥٥،٩٩%٤٤،٢٧%٢،٢٦%حبرلا يفاص

عقوتملا يونسلا داريإلا  / ١٧،٥٢%١٥،٧٢%١٣،٧٢%١١،٤٩%٠،٧٤%حبرلا يفاص

ةيرامثتسالا صرفلا تاسارد ةرادإ ةريغصلا تآشنملا ةيمنتل ةدج زكرم -  ةدجب ةيعانصلا ةيراجتلا ةفرغلا - 



يلامجإيعرف يلامجإيلامجإيعرف يلامجإ

: :ةلوادتم لوصأ ةلوادتم موصخ

نونئادو ضورق١٤،٩٤٠ةيدقن

نودروم١٤،٩٤٠ءالمعو نونيدم

٢٩،٨٨٠عئاضبو تاماخ نوزخم

٠ىرخأ ةلوادتم لوصأ

٥٩،٧٦٠٠

: ةتباث لوصأ

٧٠،٠٠٠لجألا ةليوط ضورق٠ثاثأ

ىرخأ ةليوط موصخ١٤،٧٥٠تادعمو تالآ

٠٧٠،٠٠٠تآشنمو ينابم

٠٧٠،٠٠٠ضرأ

٢،٠٠٠٦،٥١٠ىرخأ ةتباث لوصأ

١٦،٧٥٠٦،٥١٠

٧٦،٥١٠٧٦،٥١٠

ةيرامثتسالا صرفلا تاسارد ةرادإ ةريغصلا تآشنملا ةيمنتل ةدج زكرم -  ةدجب ةيعانصلا ةيراجتلا ةفرغلا - 

ةيحاتتفا ةيمومع ةينازيم
ةيكلملا قوقحو موصخلوصأ

موصخلا عومجم

ةيكلملا قوقحو موصخلا عومجم

ةلوادتملا لوصألا عومجم

ةتباثلا لوصألا عومجم

لوصألا عومجم

ةلوادتملا موصخلا عومجم

: لجألا ةليوط موصخ

لجألا ةليوط موصخلا عومجم

( لاملا سأر ةيكلملا قوقح (



١٢٣٤٥٦٧٨٩١٠١١١٢رهشلا
١٤،٩٤٠١٢،٦٦١١١،١٣٠١٠،٣٤٦٩،٥٦٢٩،٥٢٥٩،٤٨٩٨،٢٥٦٧،٠٢٢٥،٧٨٩٦،٠٥٠٦،٣١١رهشلا لوأ ةيدقنلا ديصر

ةلخادلا تاقفدتلا
١٤،٤٥٥١٥،٩٠١١٧،٣٤٦١٧،٣٤٦١٨،٧٩٢١٨،٧٩٢٢٠،٢٣٧٢٠،٢٣٧٢٠،٢٣٧٢٣،١٢٨٢٣،١٢٨٢٣،١٢٨ةيدقنلا تاضوبقملا

ضورق
٢٩،٣٩٥٢٨،٥٦٢٢٨،٤٧٦٢٧،٦٩٢٢٨،٣٥٣٢٨،٣١٧٢٩،٧٢٦٢٨،٤٩٣٢٧،٢٥٩٢٨،٩١٧٢٩،١٧٨٢٩،٤٣٩ةلخادلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا
( تايرتشملا ةميق وأ ٦،٩٨١٧،٦٧٩٨،٣٧٧٨،٣٧٧٩،٠٧٥٩،٠٧٥٩،٧٧٣٩،٧٧٣٩،٧٧٣١١،١٦٩١١،١٦٩١١،١٦٩تاماخلا ةفلكت (

٧،٨٠٠٧،٨٠٠٧،٨٠٠٧،٨٠٠٧،٨٠٠٧،٨٠٠٧،٨٠٠٧،٨٠٠٧،٨٠٠٧،٨٠٠٧،٨٠٠٧،٨٠٠روجألاو بتاورلا

١،٢٥٠١،٢٥٠١،٢٥٠١،٢٥٠١،٢٥٠١،٢٥٠١،٢٥٠١،٢٥٠١،٢٥٠١،٢٥٠١،٢٥٠١،٢٥٠تاراجيإلا

٢٨٣٢٨٣٢٨٣٢٨٣٢٨٣٢٨٣٢٨٣٢٨٣٢٨٣٢٨٣٢٨٣٢٨٣ةيرادإلا فيراصملا

٤٢٠٤٢٠٤٢٠٤٢٠٤٢٠٤٢٠٤٢٠٤٢٠٤٢٠٤٢٠٤٢٠٤٢٠ةقاطلاو قفارملا فيلاكت

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

٠٠٠٠٠٠١،٩٤٤١،٩٤٤١،٩٤٤١،٩٤٤١،٩٤٤١،٩٤٤ضورقلا دادس

ىرخأ ةيدقن تاعوفدم
١٦،٧٣٤١٧،٤٣٢١٨،١٣٠١٨،١٣٠١٨،٨٢٨١٨،٨٢٨٢١،٤٧٠٢١،٤٧٠٢١،٤٧٠٢٢،٨٦٧٢٢،٨٦٧٢٢،٨٦٧ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

١٢،٦٦١١١،١٣٠١٠،٣٤٦٩،٥٦٢٩،٥٢٥٩،٤٨٩٨،٢٥٦٧،٠٢٢٥،٧٨٩٦،٠٥٠٦،٣١١٦،٥٧٣رهشلا رخآ ةيدقنلا ديصر

ىلوألا ةنسلل عقوتملا ةيدقنلا تاقفدتلا ةمئاق

لجآلاب سيلو دقنلاب عيبلا نأ ضارتفا عم  *

ةيرامثتسالا صرفلا تاسارد ةرادإ ةريغصلا تآشنملا ةيمنتل ةدج زكرم -  ةدجب ةيعانصلا ةيراجتلا ةفرغلا - 



١٢٣٤٥ةنسلا

١٤،٩٤٠٦،٥٧٣١٨،٦٧٩٣٩،٧٥٥٨١،٤٦٧ةنسلا لوأ ةيدقنلا ديصر

ةلخادلا تاقفدتلا

٢٣٢،٧٢٦٢٩٤،٨٨٢٣١٢،٢٢٨٣٢٩،٥٧٤٣٤٦،٩٢٠ةيدقنلا تاضوبقملا

٠ضورق

٢٤٧،٦٦٦٣٠١،٤٥٥٣٣٠،٩٠٧٣٦٩،٣٢٩٤٢٨،٣٨٧ةلخادلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا

( تايرتشملا ةميق وأ ١١٢،٣٨٦١٤٢،٤٠٢١٥٠،٧٧٩١٥٩،١٥٥١٦٧،٥٣٢تاماخلا ةفلكت (

٩٣،٦٠٠٩٣،٦٠٠٩٣،٦٠٠٩٣،٦٠٠٩٣،٦٠٠روجألاو بتاورلا

١٥،٠٠٠١٥،٠٠٠١٥،٠٠٠١٥،٠٠٠١٥،٠٠٠تاراجيإلا

٣،٤٠٠٣،٤٠٠٣،٤٠٠٣،٤٠٠٣،٤٠٠ةيرادإلا فيراصملا

٥،٠٤٠٥،٠٤٠٥،٠٤٠٥،٠٤٠٥،٠٤٠ةقاطلاو قفارملا فيلاكت

٠٠٠٠٠ةيكنب ةمدخ موسر

١١،٦٦٧٢٣،٣٣٣٢٣،٣٣٣١١،٦٦٧٠ضورقلا دادس

٠ىرخأ ةيدقن تاعوفدم

٢٤١،٠٩٣٢٨٢،٧٧٦٢٩١،١٥٢٢٨٧،٨٦٢٢٨٤،٥٧٢ةجراخلا ةيدقنلا تاقفدتلا يلامجإ

٦،٥٧٣١٨،٦٧٩٣٩،٧٥٥٨١،٤٦٧١٤٣،٨١٥ةنسلا رخآ ةيدقنلا ديصر

تاونس سمخل عقوتملا ةيدقنلا تاقفدتلا ةمئاق
ةيرامثتسالا صرفلا تاسارد ةرادإ ةريغصلا تآشنملا ةيمنتل ةدج زكرم -  ةدجب ةيعانصلا ةيراجتلا ةفرغلا - 


